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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Barnaktiviteter CykelTuristVeckan
	Projektstart årmån: Mars 2013
	Projektslut årmån: November 2013
	Projektets totala budget kr: 48 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 48 000                2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Christian Juul
	Telefon dagtid: 0709-40 55 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Sammanfattning av projektet: CykelTuristVeckan har genomförts under 30 år i rad. Sommaren 2013 genomförs den i Blekinge. Det är ett väl inarbetat koncept för cykling under fem dagar. Många deltagare återkommer år efter år vilket gör att medelåldern har ökat. För att locka fler barnfamiljer att delta och för att hjälp barn till friluftsaktiviteter med och utan föräldrar, vill vi dels gå ut med riktade deltagarkampanjer till barnfamiljer, dels lägga in speciella barnaktiviteter i form av cyklingsträning och "cykel-fritids" under veckan.     
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Mål:1. Att genom cyklingsträning och "cykel-fritids" för barn hjälpa barn till friluftsaktiviteter med och utan föräldrar.2. Att locka fler barnfamiljer att cykla i naturen under en vecka med hjälp av CykelTuristVeckans arrangemang.  Målgrupp:1. Barn 5 - 12 år2. BarnfamiljerProjektbeskrivning:Projektet består av tre delar:1. Marknadsföringsaktiviteter gentemot barnfamiljer.2. Ledarledd cyklingsträning och "cykel-fritids" med hjälp av speciell cykelträningsutrustning.3. Cykelturer anpassade för barn. Projektorganisation:Cykelfrämjandets huvudprojektledare Christian Juul leder projektet övergripande. Eva Lind-Båth är Cykelfrämjandets projektledare i samarbete med 2013 års arrangör av CykelTuristVeckan. Uppföljning och utvärdering:Det totala projektets framgång kommer utvärderas baserat på kommentarer från deltagarfamiljerna och verksamhetsledarna. 
	Förväntade effekter: För deltagarfamiljerna: Positiva upplevelser av friluftsliv och aktiv semesterFör barnen: Ökade motoriska färdigheter och ökade möjligheter till rörlighet i närmiljön.För CykelTuristVeckan: Fler deltagande barnfamiljer. För friluftslivet: Nya utövare.   
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Marknadsföring via skolor, föreningstidningar etc                                                 20.000 krInköp/hyra/tillverkning av speciell cykelträningsutrustning                                    10.000 krInstruktörer (utbildning och lön)                                                                             18.000 kr
	Summa: 48 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 120 timmar (varav 60 avlönade, 60 ideella)
	àpris: 300 kr per avlönad tim
	Epostadress: christian.juul@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 0709-40 55 42


